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Opis raziskave

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo:
SOCOM

Glavni avtor(ji):
Hlebec, Valentina,

Izdelava:
CMI - Center za metodologijo in informatiko, Univerza v Ljubljani
CDB - Center za družbeno blaginjo, Univerza v Ljubljani

Datum izdelave:
2007

Kraj izdelave:
Ljubljana, Slovenija

Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov:
Glej posamezno raziskavo v seriji.

Finančna podpora:
Glej posamezno raziskavo v seriji.

Številka projekta:
ni podatka

Izdajatelj:
ADP - Arhiv družboslovnih podatkov - Univerza v Ljubljani
Od: 2012-04

Izročil:
ni podatka Datum:

Raziskava je del serije:

SOCOM - Socialna omrežja 
Tudi v družboslovju naj bi empirično raziskovanje potekalo na osnovi čim bolj kvalitetnih podatkov. Izmerjene 
spremenljivke naj bi bile veljavne in zanesljive. Analize merske kakovosti anketno zbranih podatkov o medosebnih 
egocentričnih omrežjih so redke zaradi tako imenovanega "nested design". Pri egocentričnih omrežjih namreč vsaka 
opazovana oseba poroča o povezavah z različnim številom drugih posameznikov. Analize kakovosti podatkov o 
popolnih omrežjih so še redkejše, saj je rezultat merjenja posamezne relacije matrika. V pričujočih raziskavah je 
problem posebnega načrta pri egocentričnih omrežjih rešen tako, da so tipična vprašanja za identifikacijo članov 
osebnega egocentričnega omrežja, t.i. generatorji imen, uporabljeni v popolnih omrežjih. Matrike, ki so rezultat 
merjenja popolnega omrežja, se z vektorizacijo lahko pretvorijo v spremenljivke. Mersko kakovost tako pridobljenih 
spremenljivk pa lahko ocenjujemo s klasičnimi načini ocenjevanja kakovosti merjenja. Serija Socialna omrežja 
vključuje raziskave, katerih tema so omrežja socialne opore. Raziskave SOCOM92, SOCOM98, SOCOM00, 
SOCOM01, SOCO_93, SOCO_01, SOCO_02 in SOCO_05 so izvedene na popolnih omrežjih, pri čemer je bila 
SOCOM92 narejena med člani študentske vlade, SOCOM98 in SOCOM01 med dijaki Gimnazije Bežigrad, 
SOCOM00 med dijaki Gimnazije Poljane, SOCO_93, SOCO_01, SOCO_02 in SOCO_05 pa med študenti 
Družboslovne informatike. Za to serijo hranimo v ADP še tri raziskave in sicer EGOOMR00, SOCOP02 in
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SOCOP07. Raziskava EGOOMR00 je bila narejena na prebivalcih Ljubljane, na podlagi istega vprašalnika pa se je
dve leti kasneje, na celotni populaciji Slovenije, izvedla še raziskava SOCOP02. Leta 2007 je bila izvedena še
raziskava SOCOP07 na 80 študentih Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Raziskave SOCOP, ki se
izvajajo že več let zapored in so namenjene testiranju merskega inštrumenta so narejene na kvotnih vzorcih.

Oblika citiranja:
Hlebec, Valentina in skupina. Socialna omrežja: Opis serije [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v
Ljubljani, Center za metodologijo in informatiko [izdelava], 2007. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv
družboslovnih podatkov [distribucija], 2012. ADP - IDNo: SOCOM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:
kvaliteta podatkov, veljavnost, zanesljivost, učinek metode, popolno socialno omrežje, socialna opora, materialna
opora, informacijska opora, emocionalna opora, druženje, merske lestvice, tehnike zbiranja podatkov, dajanje in
prejemanje socialne opore, čas med zaporednimi ponovitvami meritev, socialni kapital, uporaba interneta, prijatelji,
finančna pomoč, neformalna opora, institucionalna opora, zadovoljstvo s socialno pomočjo

Vsebinska področja CESSDA:
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina

Vsebinsko področja CERIF:
Socialne strukture
omrežja socialne opore
zanesljivost in veljavnost merjenja

Povzetek:
Tudi v družboslovju naj bi empirično raziskovanje potekalo na osnovi čim bolj kvalitetnih podatkov. Izmerjene
spremenljivke naj bi bile veljavne in zanesljive. Analize merske kakovosti anketno zbranih podatkov o medosebnih
egocentričnih omrežjih so redke zaradi tako imenovanega "nested design". Pri egocentričnih omrežjih namreč vsaka
opazovana oseba poroča o povezavah z različnim številom drugih posameznikov. Analize kakovosti podatkov o
popolnih omrežjih so še redkejše, saj je rezultat merjenja posamezne relacije matrika. V pričujočih raziskavah je
problem posebnega načrta pri egocentričnih omrežjih rešen tako, da so tipična vprašanja za identifikacijo članov
osebnega egocentričnega omrežja, t.i. generatorji imen, uporabljeni v popolnih omrežjih. Matrike, ki so rezultat
merjenja popolnega omrežja, se z vektorizacijo lahko pretvorijo v spremenljivke. Mersko kakovost tako pridobljenih
spremenljivk pa lahko ocenjujemo s klasičnimi načini ocenjevanja kakovosti merjenja. Serija Socialna omrežja
vključuje raziskave, katerih tema so omrežja socialne opore. Raziskave SOCOM92, SOCOM98, SOCOM00,
SOCOM01, SOCO_93, SOCO_01, SOCO_02 in SOCO_05 so izvedene na popolnih omrežjih, pri čemer je bila
SOCOM92 narejena med člani študentske vlade, SOCOM98 in SOCOM01 med dijaki Gimnazije Bežigrad, SOCOM00
med dijaki Gimnazije Poljane, SOCO_93, SOCO_01, SOCO_02 in SOCO_05 pa med študenti Družboslovne
informatike. Za to serijo hranimo v ADP še tri raziskave in sicer EGOOMR00, SOCOP02 in SOCOP07. Raziskava
EGOOMR00 je bila narejena na prebivalcih Ljubljane, na podlagi istega vprašalnika pa se je dve leti kasneje, na
celotni populaciji Slovenije, izvedla še raziskava SOCOP02. Leta 2007 je bila izvedena še raziskava SOCOP07 na 80
študentih Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Raziskave SOCOP, ki se izvajajo že več let zapored in so
namenjene testiranju merskega inštrumenta so narejene na kvotnih vzorcih.

Abstract:
ni podatka

Metodologija
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Časovno pokritje:
1992 - 2007

Čas zbiranja podatkov:
1992 - 2007

Čas izdelave:
2007

Država:
Slovenija

Geografsko pokritje:
ozemlje Republike Slovenije

Najmanjša geografska enota:
Glej posamezno raziskavo v seriji.

Enota za analizo:
posameznik

Populacija:
Glej posamezno raziskavo v seriji.

Vrsta podatkov:
Anketni podatki

Izključeni:
Glej posamezno raziskavo v seriji.

Zbiranje podatkov je opravil:
CMI - Center za metodologijo in informatiko, Univerza v Ljubljani

Časovna opredelitev podatkov:
Raziskava v časovnem preseku

Tip vzorca:
Glej posamezno raziskavo v seriji.

Način zbiranja podatkov:
Glej posamezno raziskavo v seriji.

Uporabljeni inštrument:
Glej posamezno raziskavo v seriji.

Opis zbiranja podatkov:
Glej posamezno raziskavo v seriji.

Uteževanje:
Brez uteževanja.

Očiščenje podatkov:
Glej posamezno raziskavo v seriji.

Stopnja sodelovanja:
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Glej posamezno raziskavo v seriji.
Uvrstitev raziskave po pomembnosti:

6: raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov,
metodološko in vsebinsko izpopolnjene

Dostop do podatkov

Mesto:
Arhiv družboslovnih podatkov

Velikost zbirke:
ni podatka

Skupaj datotek:
ni podatka

Omejitve pri uporabi

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob
zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost
podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Podatki se izročajo izključno za
izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva +
Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na
avtorje raziskave ali Arhiv.
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Spremna gradiva

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

1. Hlebec, Valentina (1999). Evaluation of survey measurement instruments for measuring social networks.
2. Hlebec, Valentina, Mrzel Maja in Tina Kogovšek (2009). Social support network and received support at stressful

events.
3. Zemljič, Barbara (2010). Preučevanje kakovosti merjenja popolnih omrežij.
4. Mrzel, Maja (2012). Kakovost merskih instrumentov za merjenje egocentričnih omrežij : primerjava enostavnih in

sestavljenih generatorjev imen.

http://www.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=19445341
http://www.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=28667229
http://www.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=28667229
http://www.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=251640832
http://www.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=31129693
http://www.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=31129693
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Opis podatkov

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Informacije niso na voljo.

Spremenljivke

Za dostop do podatkov kontaktiraj ADP.


	Socialna omrežja: Opis serije
	Opis raziskave
	Osnovne informacije o raziskavi
	ADP - IDNo:
	Glavni avtor(ji):
	Izdelava:
	Datum izdelave:
	Kraj izdelave:
	Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov:
	Finančna podpora:
	Številka projekta:
	Izdajatelj:
	Izročil:
	Raziskava je del serije:
	Oblika citiranja:

	Vsebina raziskave
	Ključne besede:
	Vsebinska področja CESSDA:
	Vsebinsko področja CERIF:
	Povzetek:
	Abstract:

	Metodologija
	Časovno pokritje:
	Čas zbiranja podatkov:
	Čas izdelave:
	Država:
	Geografsko pokritje:
	Najmanjša geografska enota:
	Enota za analizo:
	Populacija:
	Vrsta podatkov:
	Izključeni:
	Zbiranje podatkov je opravil:
	Časovna opredelitev podatkov:
	Tip vzorca:
	Način zbiranja podatkov:
	Uporabljeni inštrument:
	Opis zbiranja podatkov:
	Uteževanje:
	Očiščenje podatkov:
	Stopnja sodelovanja:
	Uvrstitev raziskave po pomembnosti:

	Dostop do podatkov
	Mesto:
	Velikost zbirke:
	Skupaj datotek:

	Omejitve pri uporabi

	Spremna gradiva
	Gradiva o izvedbi raziskave
	Rezultati raziskave
	Povezane objave

	Opis podatkov
	Osnovne informacije o datoteki podatkov
	Spremenljivke



